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Offentliga uppdrag
Kalmar kommun
2022
Förstudie reviderat kulturmiljöprogram för Kalmar kommun, landsbygden
(pågående)
• Bebyggelseinventering Kalmar Gamla stan och Malmen (pågående)
• Sakkunnighetsutlåtande angående ändring av bebyggelse på Skrivaren 3,
Kalmar stad
• Kulturhistorisk utredning av Sländan 6, Kalmar stad
• Kulturhistorisk utredning av Visen 12, Kalmar stad
•

2021

Bebyggelseinventering Kalmar Kvarnholmen
• Framtagande av en arkitekturstilguide Kalmar stad
• Sakkunnighetsutlåtande angående ändring av bebyggelsen på Apotekaren
5, Kalmar stad
• Sakkunnighetsutlåtande angående rivning av komplementbyggnad, kv
Laxöringen, Kalmar stad
• Sakkunnighetsutlåtande angående rivning av bostadshus i Ekenäs, Kalmar
kn
• Sakkunnighetsutlåtande angående rivning av komplementbyggnad, Repslagaren 5, Kalmar stad
•

2020

Förstudie Kulturmiljöprogram för Kvarnholmen
• Byggnadsdokumentation av 2 ryggåsstugor på Kvarnholmen, Kalmar stad,
Kalmar kn.
• Antikvarisk medverkande vid installation av cykelställ på byggnadsminnet
Stortorget, Kalmar stad, Kalmar kn.
•

2019

Sakkunnighetsutlåtande angående fasadändring på fastighet Domprosten
5, Kalmar stad, Kalmar kn.
• Sakkunnighetsutlåtande angående rivning av brygghus och paviljong tillhörande Carlsbergsvillan, Nötskrikaren 3, Kalmar stad, Kalmar kn.
• Kulturhistorisk värdebeskrivning av Carlsbergsvillan, Nötskrikaren 3,
•

1

Kalmar stad, Kalmar kn.
• Kulturmiljöutredning av Norra staden inför Kalmar kommuns planprogram 2019
• Framtagande av kunskapsunderlag för kulturmiljöer i Kalmar kommun
inför ny ÖP 2019

2017
•

Konsekvensanalys av riksintresse för kulturmiljö inför detaljplaneändring
av fastigheten Tenngjutaren 3, Kalmar kn.

Karlskrona kommun
2021
Konsekvensanalys Varmbadhuset Karlskrona, rivning av skorsten
• Konsekvensanalys Varmbadhuset Karlskrona, renovering och tillbyggnad
• Antikvarisk slutrapport, Biblioteket, Bonde 13
• Antikvarisk slutrapport, Rådhuset
• Antikvarisk slutrapport, Palanderska gården
• KUL-utlåtande ändrad taktäckning, bostadshus på fastighet Freja 5-6
•

Länsstyrelsen i Kalmar län
2021
•

Vård- och underhållsplan för Jernska gården, Västerviks kn

2020

Vård- och underhållsplan för Borgholms bio, Borgholm kn. (pågåend)
• Vård- och underhållsplan för Lilla Nyborg, Borgholm kn. (pågåend)
• Vård- och underhållsplan för Klapphuset, Kalmar kn. (pågåend)
•

2019
•

Färgundersökning av fasader och fönster av Borgholms bio, Borgholm kn.

2017

Vård- och underhållsplan för Hultsfreds station, Hultsfred kn.
• Vård- och underhållsplan för hållplatsen Målilla sanatorium, Hultsfred kn.
• Vård- och underhållsplan för hållplatsen Björkudd, Hultsfred kn.
• Kulturhistorisk utredning av Folkets park i Solstadström, Oskarshamns kn.
•

2016

Vård- och underhållsplan för Olssonska gårdens trädgård, Torsås kn.
• Vård- och underhållsplan för Råsnäs herrgård (byggnader och parkanläggning), Mönsterås kn.
• Vård- och underhållsplan för Ravenäs gård, Västervik kn.
•
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Vård- och underhållsplan för Aspagården, Västervik kn.
• Tillståndsbedömning och åtgärdsförslag för de byggda delarna i Krusenstiernska trädgården, Kalmar kn. Ingår i vård- och underhållsplanen
för Krusenstiernska trädgården, upprättad av Sven Plasgård, Trädgårdslunden i Vickleby.
•

Länsstyrelsen i Västmanlands län
2019
•

Byggnadsminnesutredning av bebyggelsen på fastigheten åbäcke 1:2,
Västerås kn.

Mönsterås kommun
2020
•

Kulturhistorisk utredning av Åbyfors kvarn, Mönsterås kn.

Mörbylånga kommun
2020
•

Kulturmiljöinventering i Färjestaden inför ny detaljplan.

2019
•

Kulturmiljöutredning inkl. bebyggelseinventering av Mörbylånga tätort
inför Mörbylånga kommuns planprogram för hamnen och sockerbruksområdet.

Oskarshamns kommun
2021
•

Förstudie kulturmiljöprogram för Oskarshamns stad

Sjöbo kommun
2020
•

Kulturmiljöinventering i delar av Sjöbo tätort.
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Sölvesborg kommun
2018
•

Kulturhistorisk utredning inför ny detaljplan för Furulundskolan i Sölvesborg, Sölvesborg kn.

2017
•

Kulturhistorisk utredning inför ny detaljplan för stadshotellet i Sölvesborg,
Sölvesborg kn.

Bodø kommune/Norge
2018
•

Metodutveckling för identifiering av byggnader i Nordland som kan vara
intressanta att vidare denrokronologisk dateringen. I samarbete med Bygningsvernprosjektet i Bodø kommune och Helgelandsmuseum.

2017

Kurs och workshop «Tranprosjektet: Produksjon og maling med tran fra
seilever». Byggkult ansvarade för planering och förberedning av kursens
innehåll samt genomförande av trananalyser och sammanställning av
slutrapport.
• Dendroprosjektet, ett databasprojekt för registrering av dendrokronologiskt undersökta kulturminnen. Byggkult ansvarade för sammanställning,
systematisering och registrering av alla objekt där Bygningsvernprosjektet
i Skjerstad har genomfört dendrokronologiska undersökningar. Byggkult
har även stått för slutrapporten.
•

2016
•

Komplett bebyggelseinventering på ön Givær och sammanställning av
delrapport, Givaer, Lofoten, Bodö kn.

Svenska kyrkan
2022
Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering Mönsterås gravkapell, Växjö
stift (pågående)
• Antikvarisk medverkan vid fasad- och takrenovering Fliseryds kyrka,
Växjö stift
• Antikvarisk medverkan vid fönsterrenovering Mönsterås kyrka, Växjö stift
(pågående)
• Antikvarisk medverkan vid installation av smidesräcke Mönsterås gamla
kyrkogård, Växjö stift (pågående)
•
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2021
Framtagande av ett gestaltningsförslag för en askgravlund på Mönsterås gamla kyrkogård, Växjö stift
• Antikvarisk medverkan vid renovering av stigluckan vid Hossmo kyrkogård, Växjö stift (pågående)
• Antikvarisk medverkan vid förstudie inför fasadrenovering av Mönsterås gravkapell, Växjö stift
• Antikvarisk medverkan ljusring och ljud, Högsrums kyrka, Norra
Ölandspastorat, Växjö stift
• Antikvarisk medverkan vid renovering av kyrkogårdsmur, Heliga kors
kyrka, Ronneby pastorat (pågående)
• Antikvarisk medverkan vid renovering av tak, Förkärla kyrka, , Ronneby pastorat
• Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster, Edestads kyrka, ,
Ronneby pastorat
•

2020

Antikvarisk medverkan vid byte av oljepanna, Fågelfors kyrka, Högsby
pastorat, Högsby kn, Kalmar län, Växjö stift.
• Antikvarisk medverkan vid installation av klimatstyrningssystem i
Fågelfors och Långemåla kyrka, Högsby pastorat, Högsby kn, Kalmar
län, Växjö stift.
• Antikvarisk medverkan vid interiör renoveringen och ombyggnation av
Hossmo kyrka, Hossmo-Dörby pastorat, Kalmar kn, Kalmar län, Växjö
stift.
• Antikvarisk medverkan vid Fasad- och takrenovering av Ålems kyrka,
Ålems pastorat, Mönsterås kn, Kalmar län, Växjö stift.
• Antikvarisk medverkan vid tillgänglighetsanpassning av Hjortsberga
kyrka, Alvesta pastorat, Alvesta kn, Kronobergs län, Växjö stift. (sedan
2019)
• Antikvarisk medverkan vid omläggning av spåntak på Alvetsa kyrka,
Alvesta pastorat, Alvesta kn, Kronobergs län, Växjö stift. (sedan 2019)
•

2019

Antikvarisk medverkan vid tillgänglighetsanpassning av Hjortsberga
kyrka, Alvesta pastorat, Alvesta kn, Kronobergs län, Växjö stift.
• Antikvarisk medverkan vid renoveringen av lanterninen på Mönsterås
kyrka, Mönsterås pastorat, Mönsterås kn, Kalmar län, Växjö stift.
• Antikvarisk medverkan vid installation av lyfthiss för ljuskronor i
Mönsterås kyrka, Mönsterås pastorat, Mönsterås kn, Kalmar län, Växjö
stift.
• Antikvarisk medverkan vid ommålningen av bänkinredningen i Tannåker kyrka, Berga pastorat, Ljungby kn, Kronobergs län, Växjö stift.
•
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Konsekvensanalys ändring av takmaterial på Linneryds kyrkstallar.
Tingsryds pastorat, Tingsryd kn, Kronobergs län, Växjö stift.
• Konsekvensanalys ombyggnad av Linneryds kyrka. Tingsryds pastorat,
Tingsryd kn, Kronobergs län, Växjö stift.
•

2018
•

Antikvarisk rådgivning inför tillståndsansökan, Hossmo kyrka, Hossmo
sn, Kalmar kn, Kalmar län, Växjö stift.

2017

Antikvarisk konsekvensanalys av ommålning av bänkinredningen i
Tannåkers kyrka, Tannåker sn, Ljungby kn, Kronobergs län, Växjö stift.
• Tillståndsbedömning och åtgärdsförslag inför tillstånds- och bidragsansökan, Mönsterås kyrka, Mönsterås sn, Mönsterås kn, Kalmar län,
Växjö stift.
•

Föreningar/stiftelser
Ölands hembygdsförbund
2022
•
•

Trädgårdsinventering i Himmelsberga (pågående)
Framtagande av ett gestaltningsförslag för en världsarvsrabatt i Himmelsberga

2020
•

Produktion av radbyutställningen som ingick i sommarutställningen
”Det öländska världsarvet” på Ölandsmuseum Himmelsberga, Borgholm kn, Kalmar län.

2019
•

Handledare vid renoveringen av Hedvigs gård på Ölandsmuseum Himmelsberga, Borgholm kn, Kalmar län.

2018
•

Åtgärdsplan för restaurering av mangårdsbyggnad och uthus på
Ölandsmuseum Himmelsberga, Borgholm kn, Kalmar län.

2017

Broschyr ”Ölands byggnation” (utgiven i samband med utställningen
”Den öländska byggnationen i konsten” 24/6-31/8 2017). Byggkult
ansvarade för koncept, texter och bilder.
• Antikvarisk medverkan vid omläggning av vasstaket på maskinladan i
Himmelsberga, Långlöt sn, Borgholm kn, Kalmar län.
•
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Flymen hembygdsförening
2022
•

Antikvarisk medverkan vid takomläggning på Fårahoddan (pågående)

Långörens hembygdsförining
2020
•

Antikvarisk medverkan vid fönsterrenovering vid Långörens lotshus,
Torhamn sn, Karlskrona kn, Blekinge län

Stenåsa hembygdsförening
2016-2018
Projektledning vid renoveringen av Stenåsas hembygdsstuga, Stenåsa
sn, Mörbylånga kn.
• Sammanställning av byggnadsvårdsbidragsansökningar till Kalmar
hembygdsförbund, Ölands sparbankstiftelse, Ölandsklubben och Mörbylånga kommun.
•

Privata uppdrag
2022
Antikvarisk medverkan vid ändring av byggnadsminnet Ebbamåla
bruk, Blekinge län (pågående)
• Antikvarisk medverkan vid installation av badrum i Ebbetorps herrgård, Kalmar län (pågående)
•

2021

Färgsättningsförslag för ett bostadshus i Djursvik, Torsås kn
Färgsättningsförslag för Vicklebys stationshus, Mörbylånga kn
• Gestaltningsprogram för en äldre trädgård i Skarpa Alby, Mörbylånga
kn
•
•

2020

Antikvarisk medverkan vid ommålning av byggnadsminnet Borgholms
bio, Borgholms kn.
• Antikvarisk medverkan vid installation av bad, toa och kök i byggnadsminnet Kungshuset, Karlskrona, Blekinge län.
•

2019

Rådgivning och okulär skadebedömning i samband med husköp, Kristdala sn, Oskarshamn kn.
• Rådgivning inför flytt av lada i skiftesverk, Voxtorp sn, Kalmar kn.
•
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2018
Rådgivning inför renovering av bostadshus, Pataholm, Mönsterås kn.
Analys av ursprunglig kulör på snickereier i mangårdshuset, Skräckemåla, Mönsterås kn.
• Byggnadshistorisk undersökning och värdebeskrivning inför en eventuell rivning av Ljungaskogs skolhem, Örkelljunga kn, Skåne län.
• Rådgivning och sammanställning av rapport för interiör restaurering
och exteriör färgsättning av privat bostadshus, Eksjö kn.
• Sakkunnighetsutlåtande i kulturvärden inför ombyggnad av tidigare
missionskyrka i Borgholm, Borgholm kn.
• Sakkunnighetsutlåtande i kulturvärden inför tillbyggnad av bostadshus
på Kvarnholmen, Kalmar, Kalmar kn.
• Antikvarisk medverkan vid renoveringen av gula förmaket, Ebbetorp
herrgård, Kalmar kn.
• Antikvarisk medverkan vid renoveringen av blå salongen, Ebbetorp
herrgård, Kalmar kn.
• Sakkunnighetsutlåtande i kulturvärden inför exploatering av del av
fastigheten Ängsholm 5:4, Dåderö, Södertälje kn.
• Juridisk rådgivning och överklagandeinlaga gällande bygglov i kulturhistorisk miljö i Skärstad kyrkby, Jönköpings kn.
•
•

2017

Utredning av kulturhistoriska värden och lagrum angående nybyggnation i Skärstad kyrkby, Jönköping kn.
• Rådgivning ang. puts och isolering av hus i kalksten, samt övrig bebyggelse inom fastigheten i Melby, Mörbylånga kn.
• Rådgivning inför ombyggnation och restaurering av bostadshus, Folkeslunda, Borgholm kn.
• Rådgivning (planlösning, inredning, färgsättning) och ritning gällande
ombyggnad av kök i två privata villor i Bredaryd, Värnamo kn.
• Rådgivning inför renovering av mangårdhus, Krokstorp, Mönsterås kn.
• Antikvarisk medverkan och sakkunnighetsutlåtande vid tillbyggnation
av Grand hotell i Lund, Lunds kn.
• Sammanställning av bidragsansökan till Norsk kulturminnefond inför
exteriör renovering av tre sjöbodar i Hattvika, Vestvågøy kn.
•

2016

Sakkunnighetsutlåtande i kulturvärden angående bygglovsansökan på
fastigheten Hyacinten 3, Kalmar kn.
• Sakkunnighetsutlåtande i kulturvärden angående rivningslovsansökan
på fastigheten Resedan 16, Kalmar kn.
• Rådgivning inför renovering av Abbetorp stationshus, Nybro kn.
• Rådgivning inför renovering av stationshuset i Läckeby, Kalmar kn.
• Rådgivning, färgundersökning och förslag till återförande av ursprunglig färgsättning samt balkongutförande, utformning, placering och
färgsättning av uthus, utomhusbelysning i trädgård, Magistratsgatan
•
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12B, Kalmar, Kalmar kn.
• Rådgivning gällande färgsättning på bostadshus i Västra Sörby, Borgholm kn.
• Rådgivning gällande färgsättning av fönster på hyreshus, interiör
restaurering av gårdshus samt färgsättning av uthus.och bostadshus på
Ängö, Kalmar, Kalmar kn.

Föredrag, undervisning
2022
Emmy Lindblom, presentation av världsarvsrabatten i Himmelsberga,
17/9 2022
• Katja Meissner, Utreda, värdera, dokumentera. Föreläsning för byggnadsvårdseleverna på capella gården i Vickleby. 7/3 2022
•

2016 - 2018

Ewa Juneborg, Stadsvandring i Kalmar stad med styrelseledamöter i
FSBS (Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare), 25/5 2018.
• Katja Meissner/Ewa Juneborg, Workshop ”Prova på lerklining”,
Stenåsa hembygdsstuga, 29/4 2017.
• Katja Meissner/Ewa Juneborg, Workshop ”Prova på lumppapptapetsering”, Stenåsa hembygdsstuga, 27/5 2017.
• Katja Meissner, ”Smideskorsen i Leksand”. Föreläsning vid Färgforum
2017, Gävle 31/5-2/6 2017.
• Katja Meissner/Ewa Juneborg, ”Vad vare Öland utan kroppkakor”,
föreläsning vid Mat i världsarvet, Mörbylånga 20/7 2017.
• Katja Meissner, Föreläsning om tegel och tegelhistoria. Bötterums
gästgiveri, 2/9 2017.
• Ewa Juneborg, ”PBL 8:17 - Knäck koden”. Föreläsning vid FSBSdagarna, Linköping 20-22/10 2017.
• Ewa Juneborg, ”Från exploatering till bevarandeplan – så kan olika
aktörer samarbeta i detaljplanarbetet”. Föreläsning vid konferensen
Bevarande & restaurering av kulturhistoriska byggnader, Stockholm
22-23/11 2017.
• Ewa Juneborg, ”Det sitter i väggarna. En vägledning till husets historia.” Glömminge, Öland, 28/5 2016.
• Katja Meissner, ”Hur mår ditt gamla hus? Om skadebedömningar och
åtgärdsprogram.” Glömminge, Öland, 28/5 2016.
• Katja Meissner, Föreläsning om tegel och tegelhistoria. Bötterums
gästgiveri, 3/9 2016.
•
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